#15233 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 8 วัน 5 คืน โบสถเกอรเกตี้
ลองเรือริมฝงทะเลดํา กระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา บิน TK

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี พิพิธภัณฑสตาลิน อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ
อนุสาวรียอาลีและนีโน โชวการแสดงนํ้าพุเตนระบํา ถํ้าโพรมิธีอุส สวนบอรโจมี
ปอมอันนานูรี วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี กระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา โรง
อาบนํ้าโบราณ วิหารซีโอนี

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานอิสตันบูล - ทา อากาศยานทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย - กอรี่ พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - คูไทซี

โบสถเกลาตี - บาทูมิ - บาทูมิบูเลอวารด - รูปปั ้นอาลีและนิโน - อาคารซีไซตพารค - ลอง
เรือทะเลดํา - โชวนํ้า พุเตนระบํา บาทูมิ











โรงแรม



-



Best
Western
Hotel Kutaisi
หรือเทียบเทา



Best
Western
Hotel Batumi
หรือเทียบเทา

4

จัตุรัสยุโรป - ซกาลตูโบ - ถํ้า โพรมีธีอุส - บอรโจมี - สวนบอรโจมี







Borjomi
Paradise
หรือเทียบเทา

5

ป อมอันนานูรี - อา งเก็บนํ ้า ซินวาลี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ (สเตพา
นมินดา ) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้







Hotel Sno
หรือเทียบเทา

6

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี โบสถเมเตหคี - ทบิลิซี - การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย







Best
Western
Tbilisi หรือ
เทียบเทา

7
8

กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - โรงอาบนํ ้า อะบานู อุบานิ - มหาวิหารซีโอนี หา งสรรพสินคา อีสพอยท - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานอิสตันบูล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65

฿42,900

฿42,900

฿42,900

฿6,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 10 เคาน เตอร U ของสายการบิน
เตอรกิช แอรไลน พบเจาหน าที่คอยอํานวยความสะดวก
22.35 น./21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 65
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - อนุสาวรีย
ประวัติศาสตรจอรเจีย - กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้าอุ
พลิสชิเค - คูไทซี
เชา
05.45 น./04.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
07.45 น./06.15 น. นํ าทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK
378
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.
11.10 น./ 09.35 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทองถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองนี้ ถ ูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี
(Vakhtang Gorgasali) กษัต ริยจอรเจียแหงคารต ลี (ไอบีเรีย)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
้

่

จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูอนุสาวรียประวัต ิศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็ นแทงหินสีดํา
ขนาดใหญ แกะสลักเป็ นรูปตางๆที่ส่ อ
ื ถึงเรื่องราวในอดีต ของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิ กชื่อดังกอสรางเมื่อปี
1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา เมืองนี้ เป็ นเมืองบานเกิดของ โจ
เซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีต เป็ นผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ อ
ื
เสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแหงนี้
นํ าทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต างๆ
ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัต ิของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต
จากนั ้นนํ าทานเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่งเป็ นเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดิน
แดนแถบนี้ กันมานานแลวกวา 3000 ปี กอน ในอดีต เป็ นเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทาง
ตะวันตก ปั จจุบันสถานที่แหงนี้ แบงออกเป็ น 3 สวนคือ สวนเหนื อ สวนกลาง และสวนใต ซึ่งสวนกลางจะเป็ นบริเวณที่ใหม
ที่สุด
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ต ั้งอยูทางดานตะวันตกเฉี ยงเหนื อหางประมาณ 150 กม. เมืองนี้ มีความ
เจริญเป็ นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีช่ อ
ื เสียงทางดานวัฒนธรรมและไดรับการขึ้นทะเบียน ให
เป็ นมรดกโลก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Hotel Kutaisi หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานอิสตันบูล
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรที่เป็ นเสาหินขนาดใหญอันน าตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นั กประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญนี้มีคอลัมน อยูบนเนิ นเขาซึ่ง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัต ิศาสตรของประเทศจอรเจียที่เขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปปั้ นนั ้นมีกษัต ริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิต ของพระคริสต สิ่งนี้ ถ ือเป็ นหนึ่ งในสิ่งปลูกสรางที่ยิ่งใหญและน าทึ่งที่สุดใน
ประเทศจอรเจีย

กอรี่
เป็ นเมืองๆ หนึ่ งที่ต ั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหน าที่เป็ นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็ นศูนยกลางของเขตปกครองที่มีช่ อ
ื เสียง ในอดีต ที่นี่เป็ นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่เสมือนป อมปราการทางทหารในยุคกลาง ที่มีที่ต ั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองนี้
ยังเป็ นที่รูจักกันวาเป็ นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนั ก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

พิพิธภัณฑสตาลิน
เป็ นพิพิธภัณฑที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสกลางเมืองในกอรี่ ที่นําเสนอเรื่องราวชีวิต ของโจเซฟ ส
ตาลิน หนึ่ งในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีต สหภาพโซเวียตซึ่งมีบานเกิดในเมืองนี้ ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ทั้งบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ที่
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซึ่งมีนํ้าหนั กถึง 83 ตัน

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
เป็ นเมืองที่มีลักษณะเป็ นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝั่ งซายของแนวหินสูงริมแมนํ้า
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานที่เป็ นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปั ต ยกรรมคริสเตียน ที่นี่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

คูไทซี
เป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ในจอรเจีย มีความสําคัญไมแพไปกวาเมืองหลวง
ทลิบิซี โดยตั้งอยูทางตะวันตกของทลิบิซีไป 221 กิโลเมตร ที่นี่เคยเป็ นเมืองหลวงของราช
อาณาจักรจอรเจียในยุคกลาง ตัวเมืองลอมรอบดวยเชิงเขาที่เต็มไปดวยป าผลัดใบและพื้นที่
เกษตรกรรม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Hotel Kutaisi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.

โบสถเกลาตี - บาทูมิ - บาทูมิบูเลอวารด - รูปปนอาลีและนิโน อาคารซีไซตพารค - ลองเรือทะเลดํา - โชวนํ้าพุเตนระบําบาทูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็ นอารามหลวงของเมือง ถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษที่ 12
โดยทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาตินี้ขึ้นเป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเป็ นสองสวน
คือโบสถเซนต นิ โคลาส (St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) โดยในโบสถเซนตนิโคลัสนั ้น มีภาพเขียนสี
เฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเลาเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองทาชายทะเลและหนึ่ งในเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศจอรเจีย ตัวเมือง
ตั้งอยูต ิดทะเลดํา ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใตของประเทศ เมืองบาทูมิเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอัต จารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง
เป็ นเมืองทาที่มีความสําคัญในดานการคาและเป็ นศูนยกลางการพาณิชย
จากนั ้นนํ าทานเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรางขึ้นตั้งแตปี 1884
ประดับดวยนํ้ าพุงดงามตลอดสาย และเป็ นถนนที่ยาวที่สุดบนฝั่ งทะเลดํา
จากนั ้นนํ าทานถายรูปคูกับอนุสาวรียอาลีและนี โน (Ali and Nino Monument) ซึ่งเป็ นงานสถาปั ต ยกรรมโลหะสมัยใหม
รูปคูรักชายชาวอาเซอรไบจานและหญิงสาวชาวจอรเจียนในนวนิ ยายทองถิ่น มีขนาดสูง 8 เมตร ตั้งอยูริมทะเลดําที่จะเคลื่อนไหว
ไดทุกๆ 10 นาที ถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหน ุมสาวตางเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศ
จอรเจีย และอารเซอไบจานดวย
นํ าทานถายรูปภายนอกกับตึก Alphabetic Tower เป็ นตึกสูงตระหงา เป็ นแลนดมารคที่สําคัญซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวดาน
บนได
จากนั ้นนํ าทานลองเรือริมฝั่ งทะเลดําของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บานเรือนที่ถ ูกสรางขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่
ปลูกกันอยางสวยงามตามริมทะเล พรอมกับรายลอมไปดวยธรรมชาติ เป็ นไรสม พืชพันธุธัญญาหารและตนชา อิสระใหทานได
เที่ยวชมบริเวณทะเลดํา
การลองเรือนั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม
คํ่า
พิเศษ รับประทานอาหารคํ่า บนตึก Alphabetic Tower ซึ่งทานสามารถชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกของเมืองบาทูมิ
จากนั ้นนํ าทานชมโชวการแสดงนํ้ าพุเตนระบํา (Fountain Show) ซึ่งตั้งอยูกลางเมืองบาทูมิ
กรณีที่สภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม
พักที่ Best Western Hotel Batumi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โบสถเกลาตี
เป็ นโบสถสํานั กสงฆในยุคกลางที่อยูใกลเมืองคูไทซิ ซึ่งถือเป็ นผลงานชิ้นเอกของยุค
ทองในจอรเจียชวงจักรวรรดิไบแซนไทน กอตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจาเดวิดที่ 4 เพื่อ
เป็ นอารามศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกซจอรเจีย ภายในวัดเต็มไปดวยภาพจิต รกรรมฝา
ผนั งและภาพจํานวนมากมายรอบๆ โบสถ และตัวโบสถปกคลุมดวยซุมโคงที่ทอดยาวเหนื อ
ภูเขา ที่นี่เป็ นอีกสถานที่ทางประวัต ิศาสตรในจอรเจียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาทูมิ
เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเอง Adjara และเป็ นเมืองใหญอันดับสามของ
ประเทศจอรเจียซึ่งตั้งอยูบนชายฝั่ งทะเลดําทางตะวันตกเฉี ยงใตของประเทศ เมืองนี้ ยัง
เป็ นทาเรือนํ้ าทะเลที่สําคัญและรวมถึงอุต สาหกรรมตางๆ เชนการตอเรือ การแปรรูป
อาหาร และอื่นๆ

บาทูมิบูเลอวารด
เป็ นพื้นที่หนึ่ งในบาทูมิ ที่อยูต รงบริเวณแถบสวนสาธารณะที่หันหน าไปทางชายหาด
ทอดตัวยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ที่นี่เต็มไปดวยตนไม เสนทางเดิน นํ้ าพุ คาเฟ บาร และ
สถานที่ทองเที่ยวริมทะเลที่มีความคึกคัก

รูปปนอาลีและนิโน
เป็ นรูปปั้ นทําจากเหล็กที่มีความสูง 8 เมตร ตั้งอยูริมทะเลเมืองบาทูมิ สรางโดยประติมา
กรชาวจอรเจีย Tamara Kvesitadze รูปปั้ นสองคนนี้ มีพื้นฐานมาจากเด็กชายมุสลิมอาลี
และเจาหญิงชาวจอรเจียชื่อนิ โน จากนวนิ ยายที่มีช่ อ
ื เสียงในปี 1937 โดยนั กเขียนชาวอาเซ
อรไบจัน Kurban Said ที่เรื่องราวความรักของสองคนนี้ จบลงดวยความเศราโศก

อาคารซีไซตพารค
เป็ นอาคารหอคอยที่มีความสูง 130 เมตรที่ต ั้งอยูริมชายทะเลในเมืองบาทูมิ มีจุดเดนคือตัว
หอคอยที่มีสถาปั ต ยกรรมการออกแบบคลายเกลียว DNA รอบตัวอาคารมีการสลักตัว
อักษรจอรเจีย 33 ตัว แตละตัวมีความสูง 4 เมตร ตรงกลางของอาคารจะมีเพลาลิฟทเปิ ด
โลงซึ่งนํ าไปสูสวนบนสุดของอาคารในมงกุฎ ดานบนหอคอย ที่มีลูกบอลสีเงินขนาดมหึมา
ตั้งอยู

ลองเรือทะเลดํา
ลองเรือทะเลดําของจอรเจีย ซึ่งเป็ นทะเลขนาดใหญที่อยูระหวางทวีปยุโรป (ดานตะวันออก
เฉี ยงใต) เอเชียไมเนอร และดินแดนคอเคซัส ซึ่งจอรเจียเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มีชายฝั่ งติด
โดยหลักๆ ที่เป็ นที่รูจักกันคือพื้นที่ชายฝั่ งเมืองบาทูมิ



โชวนํ้าพุเตนระบําบาทูมิ

คํ่า

เป็ นนํ้ าพุเตนระบํากลางเมืองบาทูมิ ที่จะเปิ ดแสดงใหนักทองเที่ยวชมทุกคํ่าคืน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Hotel Batumi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

การลองเรือนั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม
กรณีที่สภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม

วันที่ 4


กิจกรรม

จัตุรัสยุโรป - ซกาลตูโบ - ถํ้าโพรมีธีอุส - บอรโจมี - สวนบอร
โจมี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชมเมืองเกาบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ชมจตุรัส Piazza Square ที่สรางขึ้น
ในปี 2009 เป็ นอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปั ต ยกรรม
แบบผสมผสาน
้

่

่

่

จากนั ้นนํ าทานชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งจตุรัสที่สําคัญในยุโรป
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองซกาลตูโบ (Tskaltubo)
นํ าทานชมถํ้าโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็ นหนึ่ งในถํ้าอันน าอัศจรรยของชาวจอรเจีย ถูกคนพบครั้งแรกปี
ค.ศ.1984 และถูกตกแตงใหมเมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนั กทองเที่ยวที่มาเขาชมมากมายในแตละปี พบความสวยงามของ
หินงอกหินยอยที่สะทอนแสงสีต ระการตาภายในตัวถํ้า นํ าทานลองเรือชมความสวยงามของถํ้าแหงนี้
การลองเรือนั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองบอรโจมี (Borjomi) ซึ่งเป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีบ มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 15,000 คน บอรโจมีเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงในดานนํ้ าแรระดับโลก เพราะมีลําธารนํ้ าที่ใส บริสุทธิท
์ ี่
ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ที่ถ ูกคนพบโดยนายทหารรัสเซีย
นํ าทานเที่ยวชมสวนบอรโจมี (Borjomi mineral Park)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Borjomi Paradise หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสยุโรป
เป็ นจัต ุรัสหนึ่ งในเมืองบาทูมิที่อยูไมไกลมากจากชายหาด จุดเดนคือมีรูปปั้ น Memed
Abashidze ตั้งอยูใจกลางจัต ุรัสซึ่งเป็ นบุคคลผูเป็ นสัญลักษณของการเชื่อมตอจอรเจีย
กับโลกยุโรป และมีอาคารสวยๆ สไตลยุโรปตั้งอยูรายรอบ

ซกาลตูโบ
เป็ นเมืองสปารีสอรทในประเทศจอรเจีย เป็ นเมืองหลักของจังหวัด Imereti เคยเป็ นเมือง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิ ยมอยางมากในยุคสหภาพโซเวียต

ถํ้าโพรมีธีอุส
เป็ นถํ้าที่เป็ นสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของจอรเจีย ถํ้าแหงนี้ ถ ูกคนพบและ
ศึกษาโดยนั กโบราณคดีชาวจอรเจียในชวงตนปี 1980 เป็ นสวนหนึ่ งของระบบถํ้าขนาด
ใหญรวมกันโดยแมนํ้าใตดินหนึ่ งแหง ตัวถํ้ามีความยาวทั้งหมด 11 กิโลเมตร ซึ่ง 1
กิโลเมตรแรกเป็ นพื้นที่ที่เปิ ดใหผูคนเขาชม มีการปรับปรุงดานในใหเหมาะแกการทอง
เที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บอรโจมี
เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียงใน
ดานอุต สาหกรรมนํ้ าแรยี่หอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจนํ้ าแรบรรจุขวดจึงถือเป็ นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากนี้ เมืองบอรโจมียังเป็ นที่ต ั้งของสวนสนุกที่มีระบบนิ เวศกวางขวาง
ที่สุดในพื้นที่เทือกเขาคอเคซัส

สวนบอรโจมี
เป็ นสวนสาธารณะประจําเมืองบอรโจมีที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนที่สําคัญของ
ชาวเมือง ตั้งอยูใกลกับโรงแรม Crowne Plaza Borjomi ในอดีต ที่นี่เป็ นที่ต ั้งของ
โรงงานผลิต นํ้ าแรสาขาหนึ่ ง ซึ่งหลังจากยายออกไปก็ไดบริจาคที่ดินเดิมใหกับเมืองเพื่อ
สรางเป็ นสวนสาธารณะ ภายในสวนมีพื้นที่สวนสนุกเล็กๆ พื้นที่ป
่ าที่เหมาะแกการออก
กําลังกายและเดินสํารวจธรรมชาติ พื้นที่ต ั้งแคมป ปิกนิ ก สระวายนํ้ ากํามะถันพรอมนํ้ าพุ
รอน จุดชิมนํ้ าแร นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวภายในสวนที่สามารถใหบริการกระเชาขึ้นไปได



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Borjomi Paradise หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

การลองเรือนั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม

ปอมอันนานูรี - อางเก็บนํ้าซินวาลี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส
- คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ โบสถเกอรเกตี้
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยังป อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี ถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูภายในกําแพง ซึ่งเป็ นโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยัง
มีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนี ยภาพทิวทัศน อันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป อมปราการนี้
รวมถึงอางเก็บนํ้ าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สําคัญสําหรับนํ านํ้ าที่เก็บไวสงตอไปยังเมือง
หลวงและใชผลิต ไฟฟ า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวด่ ม
ื ไว นํ าทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่
มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ น
แหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของจอรเจียที่มีช่ อ
ื วา Georgian
Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสําคัญที่สุดที่ถ ูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยู
ภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเป็ นเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
ถนนแหงประวัต ิศาสตรนี้เป็ นเสนทางที่จะนํ าทานขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ต ั้งอยู
ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสน อย ที่มีความยาวประมาณ
1,100 กม. ที่เป็ นเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย
จากนั ้นนํ าทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปั จจุบันเรียกวา เมืองสเตปั นสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้
เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนั กบุญนิ กายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานั กอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนา
้

้

้

่

้

้

ขึ้น เมืองนี้ อยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ ถือเป็ นศูนยกลางการ
ทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย
จากนั ้นนํ าทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus)
นํ าทานชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda
Sameba) สรางดวยหินแกรนิ ต ขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถช่ อ
ื ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ
สําคัญหนึ่ งของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากนํ้ าทะเล 2,170 เมตร
ในกรณีที่มีหิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Hotel Sno หรือเทียบเทา
หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม
หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมอันนานูรี
เป็ นป อมปราการอันเกาแกที่มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี สันนิ ษฐานวาที่นี่ถ ูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูหลังกําแพง ซึ่งเป็ น
โบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศน อันสวยงามจากมุมสูงของป อมปราการนี้

อางเก็บนํ้าซินวาลี
เป็ นอางเก็บแมที่ต ั้งอยูในพื้นที่แมนํ้า Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิต ไฟฟ าดวย
พลังงานนํ้ า เปิ ดใหบริการในปี 1986 เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาที่มีความอุดมสมบูรณกับพื้นที่ธรรมชาติรอบดาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม

เทือกเขาคอเคซัส
เป็ นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนที่เป็ นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ทั้งยังเป็ นเทือก
เขาที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปี ยน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนื อและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญวิ่งไปทางตะวันตก
เฉี ยงเหนื อไปทางตะวันออกเฉี ยงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปี ยน ที่นี่เป็ นหนึ่ ง
ในเทือกเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นอันดับตนๆ ของโลก

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)
เมืองนี้ มีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็ นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็ นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็ นหนึ่ งในจุดหมายสําคัญของนั กทองเที่ยว

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้
นั่ งรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ที่นี่เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่หามพลาดอยางยิ่งหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียนี้

โบสถเกอรเกตี้
โบสถนี้อยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝั่ งขวา
ของแมนํ้า Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถนี้กอนหน านี้ จะตองเดินเขาขึ้นไปซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Sno หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6



กิจกรรม

ในกรณีที่มีหิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม
หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - อารามจิวารี - มหา
วิหารสเวติสเคอเวรี - โบสถเมเตหคี - ทบิลิซี - การแสดงพื้น
เมืองจอรเจีย
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชมอนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ Russia–Georgia
Friendship Monument เป็ นอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดี
ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัต ิศาสตรของ
ประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม
นํ าทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปี กอนคริสตกาลตั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อหางจากกรุง
ทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถ ือไดวาเป็ นเมืองที่มีความเกาแกทางประวัต ิศาสตรแหงหนึ่ งของประเทศ และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาคริสตนิกายออโธดอก สราง
ขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนั บถือวิหารแหงนี้ เป็ นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถนี้ต ั้งอยู
บนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายมาบรรจบกันคือแมนํ้ามิควารี (Mtkvari river) และแมนํ้าอรักวี (Aragvi river)
จากนั ้นนํ าทานชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต (The Living Pillar
Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิ ก
ชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเป็ นอันดับสองของประเทศ
นํ าทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบริเวณริม
หน าผาที่เบื้องลางเป็ นแมนํ้ามิต คาวารี ในอดีต ถูกใชเป็ นป อมปราการ และที่พํานั กของกษัต ริย ในบริเวณเดียวกัน
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นํ าทานชมทัศนี ยภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศ
จอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัต ิศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็ นเมืองหลวง
และเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษใหทานไดลิ้มรสไวน พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอรเจีย
พิเศษพรอมชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอรเจีย ที่นาตื่นตาตื่นใจ
พักที่ Best Western Tbilisi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธที่สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปี ของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิต รภาพที่ต อเนื่ องระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็ นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีต เสริม จากตรงนี้
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

มิสเคตา
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เกาแกที่สุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนื อ
ของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi เนื่ องจากความสําคัญทาง
ประวัต ิศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงที่อยูในเมืองนี้ จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารจวารี
เป็ นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหนึ่ งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 6 โดย
กษัต ริย Mirian ที่สามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปั ต ยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเนี่ ยนที่สวยงาม

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
เป็ นมหาวิหารคริสเตียนนิ กายอีสเติรนออรโธด็อกซที่เป็ นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอยางหนึ่ งของยุคกลาง เป็ นสิ่งกอสรางยุค
โบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางสําคัญที่
ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

โบสถเมเตหคี
เป็ นโบสถที่ต ั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้า Mtkvari บนหน าผาราบ ซึ่งเป็ นสัญลักษณที่คลาย
กับโบสถที่สรางขึ้นบนหลุมฝั งศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีต คาทอลิโกสคิริออนยายรางของนั กบุญสุสานไปยังโบสถแหงนี้ ในศตวรรษที่ 7 เป็ น
โบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
โดยกษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด



การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย

คํ่า

เป็ นการแสดงการละเลนพื้นเมืองของจอรเจีย ที่เป็ นการรองเลนเตนรํากับเขากับจังหวะ
ดนตรีที่ต่ น
ื เตนเราใจ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ ใหทานไดลิ้มรสไวน พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอรเจีย
 Best Western Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 7



กิจกรรม

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอาบนํ้าอะบานู อุ
บานิ - มหาวิหารซีโอนี - หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศ
ยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเที่ยวชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town)
นํ าทานขึ้นกระเชาไฟฟ าชมป อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนิ นเขา
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต างผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทาง
สายไหมแหงนี้ ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดต อเติมป อมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin
Qala แปลวาป อมน อย (Little Fortress)
้

้

่

้

่

จากนั ้นนํ าทานชมโรงอาบนํ้ าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็ นสถานที่สาหรับแชนํ้าพุรอนที่มี
แรถ ามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซลี่นกเหยี่ยวของพระองคไดต กลงไปในบริเวณดังกลาว จึง
ทําใหคนพบบอนํ้ าพุรอนแหงนี้ ขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบ
ตุรกี
จากนั ้นนํ าทานไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถหลังใหญของนิ กาย ออรโธดอกที่ถ ูกสรางขึ้นในเมืองนี้
ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส
์ ิทธิ ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงนี้ ก็ไดมี่ช่ อ
ื เป็ น ซิโอนี แหง ทบิลิซี
(Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7
จากนั ้นนํ าทานเดินทางไปยังหาง East Point ซึ่งเป็ นหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ ง สินคาแบ
รนดเนมมากมาย อาทิ เชน ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE,
H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE,
OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย
ไดเวลาพอสมควรนํ าทานเดินทางสูสนามบิน
คํ่า
18.05 น./17.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 383
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
19.00 น.
19.45 น./19.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเครื่อง
20.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 64
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
09.50 น.



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา
เป็ นกระเชาที่พานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังป อมนาริคาลา ป อมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

ปอมนาริคาลา
เป็ นป อมปราการโบราณขนาดใหญที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมนํ้า Mtkvari อันงดงาม ป อมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็ นป อม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป อม
ปราการประกอบดวยสองสวนที่มีกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาสูงชัน ที่นี่เป็ นสถานที่
โบราณที่ถ ือวาเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณที่สําคัญของเมืองทบิลิซี

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ
เป็ นหนึ่ งในโรงอาบนํ้ าเกาแกที่รูจักกันมากที่สุดในทลิบิซี มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบนํ้ าใตดินที่โดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี ซึ่งตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากนํ้ าพุรอน
ธรรมชาติที่ไหลเวียนอยูภายใตสวนนี้ ของเมือง ดังนั ้นอางอาบนํ้ าเหลานี้ จึงเป็ นสวนสําคัญ
ของประวัต ิศาสตรพื้นที่นี้

มหาวิหารซีโอนี
เป็ นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็ นที่ต ั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษที่ 6 และ 7 ดวยสถาปั ต ยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถ ูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง

หางสรรพสินคาอีสพอยท
ที่นี่เป็ นหางสรรพสินคาและศูนยรวมความบันเทิงที่ใหญที่สุดในจอรเจีย ตั้งอยูบริเวณ
ชานเมืองทางฝั่ งตะวันออกของทลิบิซีต รงระหวางถนนที่ไปสนามบิน ภายในมีรานคา
มากกวา 150 ราน ทั้งยังมีรานอาหาร แหลงบันเทิงที่มีโรงภาพยนตรIMAX สระวายนํ้ า
สนามโบวลิ่ง และสนามเด็กเลนในสภาพแวดลอมอันสวยงาม



ทาอากาศยานทบิลิซี

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทาอากาศยานอิสตันบูล
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี



หมายเหตุ

คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
19.00 น.
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นตนไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา
09.50 น.

วันที่ 8


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
10.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
6. หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)

คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดิน
ทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD)
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD)

วีซา
พาสปอรต ของผูที่เดินทาง ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวม คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD) คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD)
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

